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Resultatrapportering 1. tertial 2018. 
 

 
Formannskapet har behandlet saken i møte 31.05.2018 sak 16/18 
 
Formannskapets behandling 31.05.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Morten Gausen 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Morten Hagen (GBL) 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram forslag til nytt punkt 4:  
 
Forslag til tilleggspunkt (nytt punkt 4, dagens punkt 4 blir punkt 5) fra Morten Hagen på vegne av FrP, 
MDG, H og GBL: 

  
4. Bevilgningen til Stiftelsen Gran Frivilligsentral økes med kr. 22.000,- for inneværende budsjettår og 
finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 
  
Bakgrunn for saken: 
Stortinget vedtok 18.12.2017 å bevilge kr. 11.000,- ekstra per frivilligsentral. Stiftelsen Gran 
Frivilligsentral har for inneværende år to sentraler berettiget til statstilskudd.  
Gran kommunestyre har i flere år vedtatt at de statlige bevilgningene i sin helhet skal videreføres i 
sentralene. 
Vedtaket i Stortinget kom for sent til at vi fikk inn dette i budsjettbehandlingen før jul. 
 
Rune Meier (H) stilte spørsmål ved egen habilitet i saken fordi han er samboer med felles barn med 
daglig leder i Gran frivilligsentral.  
 
Disse hadde ordet i habilitetssaken: 
ordfører Willy Westhagen 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Eli Stigen 
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Ved votering ble Rune Meier (H) enstemmig erklært habil i saken. 
 
Votering 
Ved votering over forslaget fra Morten Hagen (GBL), på vegne av Frp, MDG, H og GBL, til nytt punkt 4, 
ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Innstillingen med det vedtatte tillegget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 31.05.2018: 
Kommunestyret vedtar følgende: 

1. Tertialrapport for 1. tertial tas til orientering. 
2. Finansforvaltningsrapport for 1. tertial tas til orientering. 
3. Budsjettet justeres slik: 

o Familie og velferd styrkes med 7 mill kr  

o Helse og omsorg styrkes med 1 mill kr  

o Kultur og samfunn styrkes med 1 mill kr 

o Renteutgifter reduseres med 1 mill kr 

o Pensjonsutgifter reduseres med 1 mill kr 

o Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 7 mill kr 

4. Bevilgningen til Stiftelsen Gran Frivilligsentral økes med kr. 22.000,- for inneværende 
budsjettår og finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 
Bakgrunn for saken: 
Stortinget vedtok 18.12.2017 å bevilge kr. 11.000,- ekstra per frivilligsentral. Stiftelsen Gran 
Frivilligsentral har for inneværende år to sentraler berettiget til statstilskudd.  
Gran kommunestyre har i flere år vedtatt at de statlige bevilgningene i sin helhet skal 
videreføres i sentralene. 
Vedtaket i Stortinget kom for sent til at vi fikk inn dette i budsjettbehandlingen før jul. 
 

5. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide budsjettjusteringene i detaljbudsjettene for 2018.  

 
 
 


